
 

 

Philips
Hi-fi austiņas

Ar galvas stīpu
Melns

SHP8000

A
k
Īpa
vis
ustiņas ar precīzu skaņu, 
as izcili pielāgojas
šs kustīgais polsterējums un studijas skaņas kvalitātes 40 mm skaļruņi nodrošina 
labāko klausīšanās pieredzi ar šīm Philips SHP8000/10 austiņām

Ideāla klausīšanās pieredze
• Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, balansētai skaņai
• Uz auss liekama konstrukcija nodrošina lielisku skaņas izolāciju

Ērtas ilgstošai lietošanai
• Unikālā FloatingCushions dizaina polsteri, kas saglabā formu perfektam komfortam
• 3D iekšējā galvas stīpa automātiski pielāgojas jūsu galvas formai
• Izturīga metāla galvas stīpa

Lietošanas komforts
• 1,6 m pagarinājuma vads + 1,4 m vads visiem gadījumiem
• Vienpusējs vads novērš sapīšanos
• Ietverts 3,5-6,3 mm adapteris



 1,6 m + 1,4 m vads

1,6 m pagarinājuma vads + 1,4 m vads visiem 
gadījumiem

3,5-6,3 mm adapteris
Ietverts 3,5-6,3 mm adapteris

3D iekšējā galvas stīpa

3D iekšējā galvas stīpa automātiski pielāgojas jūsu 
galvas formai

Akustiski noregulētas

Akustiski noregulēti 40 mm skaļruņi detalizētai, 
balansētai skaņai

Unikāls FloatingCushions dizains

Unikālā FloatingCushions dizaina polsteri, kas saglabā 
formu perfektam komfortam

Izcila skaņas izolācija

Uz auss liekama konstrukcija nodrošina lielisku 
skaņas izolāciju

Novērš sapīšanos
Vienpusējs vads novērš sapīšanos

Metāla galvas stīpa

Izturīga metāla galvas stīpa
SHP8000/10

Specifikācijas
Skaņa
• Akustiskā sistēma: Daļēji atvērta
• Magnēta veids: Neodīms
• Frekvences reakcija: 15 - 24 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
• Jutība: 104 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm

Savienojamība
• Vada savienojums: vienpusējs
• Savienotāja apdare: apzeltīts
• Vada garums: 1,4 m + 1,6 m

Piederumi
• Adaptera spraudnis: apzeltīts 3,5 – 6,3 mm
• Iekļauts: 1,6 m pagarinājuma kabelis

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

10,9 x 21,5 x 19,6 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Bruto svars: 0,5375 kg
• Neto svars: 0,2996 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,2379 kg
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,935 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 24,5 x 23 cm
• Neto svars: 0,8988 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 1,0362 kg

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• Svars: 0,268 kg
•
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